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QUEM SOMOS E O QUE É ESCOLA INTERNETLAB?

O InternetLab é um centro independente de pesquisa interdisciplinar que promove o 
debate acadêmico e a produção de conhecimento nas áreas de direito e tecnologia, sobre-
tudo no campo das políticas de Internet. Nossa missão é conduzir pesquisas interdisci-
plinares de impacto e promover o diálogo entre acadêmicos, profissionais e legisladores. 
Dentre nossos temas de pesquisa estão a proteção à privacidade na rede, a vigilância esta-
tal, a liberdade de expressão e a censura, e estudos sobre tecnologia e desigualdade, como 
questões de gênero e raça na Internet.

A Escola InternetLab é mais uma de nossas atividades. Com ela, queremos avançar na 
construção de pontes não apenas entre setores-chave do debate público sobre Internet no 
Brasil, mas fomentar a construção de redes também entre os participantes, contribuindo 
assim para qualificar o entendimento coletivo nos temas tratados pelo InternetLab.

2017: JORNALISMO E POLÍTICAS DE INTERNET

A Escola InternetLab 2017 é destinada aos jornalistas.  É uma iniciativa para interessa-
dos em contar histórias sobre as mudanças sociais, políticas, e culturais decorrentes da ex-
pansão da tecnologia e da Internet. Nossa proposta é criar um ambiente de aprendizagem 
a partir do contato com exemplos de narrativas da sociedade da informação. 

As atividades terão formatos variados (palestras, seminários, oficinas, workshops) e acon-
tecerão em três momentos: (i) antes da escola, (ii) durante a escola, e (iii) após a escola. 
Durante a escola, as atividades serão presenciais e intensivas. Antes e após a escola, haverá 
atividades de acompanhamento remoto.

Convidados de vários veículos e iniciativas compartilharão suas experiências conosco. 
Nossa intenção é que esses encontros fomentem o diálogo entre os membros da escola e 
os convidados em torno de uma rede por meio da qual sejam futuramente compartilhadas 
histórias e oportunidades, e repercutidos os trabalhos dos membros.

COMO VAI FUNCIONAR?

A participação Escola InternetLab 2017 é gratuita e o InternetLab oferecerá bolsas 
para cobrir despesas com outros custos relativos ao programa, como acomodação, ali-
mentação, e transporte.

As atividades deste ano estão organizadas a partir de três eixos temáticos:

http://www.internetlab.org.br/pt/
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POR DENTRO DOS CONFLITOS
(INTERNET, POLÍTICA, HISTÓRIAS E TENDÊNCIAS)

Algumas noções técnicas sobre tecnologia e Internet. Mapeamento de projetos, atores, in-
teresses, e conflitos em políticas de Internet. Para entender as novas tendências, é preciso 
atenção a questões técnicas e políticas do campo. Quais as consequências dessas mudan-
ças no jornalismo?

Conversas e palestras trarão essas pautas e explorarão exemplos de questões que merecem 
ser investigadas e exploradas. 

COMO CONTAR HISTÓRIAS?
(BASES DE DADOS, VAZAMENTOS, FACT-CHECKING)

As transformações causadas pelas novas tecnologias precisam ser investigadas. Narrar 
essas histórias de maneira criativa é um desafio. Como lidar com vazamentos e leaks? O 
caso Panama Papers. Fact-checking: nem tudo que está na internet é verdade.  

Oficinas e workshops explorarão exemplos de narrativas investigativas e de uso de bases 
de dados na construção delas.

EFEITOS A SEREM CONSIDERADOS
(BIG DATA, EFEITO BOLHA, ENGAJAMENTO, SEGURANÇA)

O big data como pauta: como contar essas histórias? As consequências do efeito bolha 
na divulgação de notícias e reportagens. Entendendo a participação do leitor (curtidas, 
comentários, e compartilhamentos).

Oficinas e atividades explorarão o uso das plataformas sociais, e as ferramentas de se-
gurança para jornalistas (criptografia de dispositivos, bases de dados seguras, proteção e 
armazenamento dos dados coletados). 

PROGRAMAÇÃO

Nossa programação está em construção! Vocês podem acessá-la neste link e acompanhar 
as modificações que temos feito.

POR QUE PARTICIPAR?

A Escola InternetLab 2017 está voltada para jornalistas interessados em contar as his-
tórias sobre as mudanças sociais, políticas, e culturais decorrentes da expansão das novas 
tecnologias. Esta é uma oportunidade de se apropriar das inovações e tendências que essas 
transformações causaram. Para isso, teremos convidados que falarão sobre o uso de bases 

https://docs.google.com/document/d/11QNRndnjiUriohRdztEttQCbB_a1t8QVSayVx4L4pyU/edit?usp=sharing
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de dados na construção de narrativas, os desafios decorrentes do big data, ferramentas de 
segurança digital, exemplos de jornalismo investigativo e jornalismo de dados. Também 
discutiremos os conflitos que estão em destaque no momento - como os bloqueios do 
Whatsapp, as relações entre Internet, gênero, raça, e outros marcadores sociais, a remoção 
de conteúdo de plataformas, entre outros.

Também criaremos uma rede para articular os participantes da escola, com o objetivo de 
mantê-los conectados mesmo depois da escola. A ideia é que vocês continuem compar-
tilhando histórias, oportunidades, e resultados, além de repercutir os próprios trabalhos 
entre seus pares. 

Nesse mesmo sentido, após a escola, o InternetLab fomentará a produção de conteúdos 
e narrativas sobre os temas, estimulando-os a produzir algo que concretize aquilo que 
aprenderam. O objetivo é que esses conteúdos se perpetuem e sirvam como exemplo de 
boas narrativas das pautas que a sociedade da informação demanda, contribuindo também 
no fortalecimento da própria rede entre os participantes.

INSCREVA-SE

Critérios de seleção:

Jornalistas de toda a América Latina: serão selecionadas 20 pessoas, 
sendo dez do Brasil e dez de outros países da América Latina.

Interesse nas transformações que as novas tecnologias e a Internet 
causaram: o principal requisito para fazer parte da nossa escola é estar 
interessado nessas transformações, tentando entendê-las a partir de seus 
interesses e conflitos específicos.

Familiaridade com a cobertura dessas pautas: procuramos pessoas que já 
estejam cobrindo os assuntos e queiram se especializar. Esse critério não é 
eliminatório, mas será levado em conta na seleção.

Diversidade: serão levados em conta critérios de diversidade [como gênero, 
raça, distribuição regional, entre outros].

Qualidade e engajamento: também serão considerados os interesses gerais 
do/a candidato/a, seu engajamento nas pautas relacionadas a políticas de 
Internet e a qualidade do trabalho submetido a nós.
Interesse nas transformações que as novas tecnologias e a internet 
causaram: o principal requisito para fazer parte da nossa escola é estar 
interessado nessas transformações, tentando entendê-las a partir de seus 
interesses e conflitos específicos.
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COMO SE INSCREVER?

Enviar os seguintes documentos para o e-mail escola@internetlab.org.br

currículo

carta de motivação com até 300 palavras, sem título, descrevendo as áreas 
de interesse e os aspectos relevantes das experiências profissionais que teve 
[formatação: times new roman, tamanho 12, espaçamento entre linhas de 
1,5cm, justificado]

um artigo publicado e recente, de autoria própria, sobre algum tema 
relacionado a tecnologia

[opcional] carta de endosso/recomendação de professores universitários 
que tenham acompanhado a trajetória do/a candidato/a, de organizações 
que trabalham na área de direitos digitais, e/ou de veículo de mídia (digital 
ou impressa) no qual o/a jornalista já trabalhou ou prestou serviço

[requerimento do fundo de auxílio] caso o/a candidato/a necessite de 
auxílio com transporte ou estadia [identificar quais]

OUTRAS INFORMAÇÕES

A participação na Escola InternetLab 2017 é gratuita.  O projeto conta com 
um fundo de auxílio para oferecer bolsas para cobrir despesas com transporte 
e acomodação em São Paulo. 

As atividades da escola serão conduzidas primordialmente em português e 
espanhol (e eventualmente em inglês). Os participantes farão um esforço 
para que a comunicação supere as barreiras linguísticas entre os dois idiomas.

Prazo para inscrições 16 de janeiro de 2017

Convocação dos aprovados 30 de janeiro de 2017

maike@internetlab.org.br


www.internetlab.org.br
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